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Diabetesorganisaties

doet
wat?

Diabetesvereniging
Nederland
Mensen ondersteunen in hun
leven met diabetes. Dat is in één
zin de missie van Diabetesvereniging Nederland (DVN). Ieder mens
is uniek en heeft andere behoeften
als het om zorg gaat. De zorg moet
aansluiten bij deze behoeften.
Hiervoor maakt DVN zich sterk.
Onder het motto ‘voluit leven met
diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.
DVN zorgt voor betrouwbare
informatie, ondersteuning bij problemen en goede verzekeringen
met ledenvoordeel. Daarnaast
komt DVN op voor de belangen
van mensen met diabetes, zodat zij
gewoon naar school kunnen gaan,
kunnen werken, autorijden en de
diabeteshulpmiddelen kunnen
gebruiken die zij nodig hebben.
Voor kinderen met diabetes is er
de SugarKidsClub, voor jongeren
JONG met diabetes.
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JDRF
JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation ) werd in 1970 in de VS
opgericht door ouders van kinderen met diabetes type 1. De missie van
JDRF is: een wereld zonder diabetes type 1. JDRF wil daarnaast het leven
van mensen met type 1 structureel verbeteren. De organisatie heeft tot nu
toe in totaal twee miljard dollar aan onderzoek naar diabetes gefinancierd,
in zo’n 27 landen. Hiermee heeft JDRF bijgedragen aan nagenoeg alle
wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van type 1.
Eind 2010 kreeg Nederland een eigen
JDRF-vestiging. JDRF Nederland organiseert
informatieavonden over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek,
maar ook evenementen om fondsen te
www.jdrf.nl
werven voor onderzoek.

Verschillende organisaties houden
zich bezig met (vaak verschillende
aspecten van) diabetes. We zetten de
belangrijkste op een rij. Tekst Toine de Graaf

Diabetes Fonds
Diabetes steelt je gezondheid en
dat is onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom werkt het
fonds aan genezing van diabetes.
En aan een gezond leven zonder
zorgen over diabetes en complicaties. Dit doet het Diabetes Fonds via
wetenschappelijk onderzoek, dankzij iedereen die daarbij helpt, zoals
donateurs en collectanten.
Onderzoek heeft zin! Elke behandeling van vandaag is het resultaat van
eerder onderzoek. Zo maakte het
Diabetes Fonds onderzoek mogelijk
dat de genezing van diabetes type 1
dichterbij brengt. Net als onderzoek

naar het ontstaan van diabetes type
2, om te komen tot betere behandelingen en preventie.
Bovendien zet het Diabetes Fonds
zich in voor praktisch onderzoek
dat mensen helpt bij het omgaan
met diabetes. Zoals bloedglucose
meten zonder prikken en een voedingsrichtlijn voor diabetes.

www.diabetesfonds.nl

Stichting DON
Nederlandse
Diabetes Federatie
De NDF is de koepel die mensen
met diabetes, zorgverleners en
onderzoekers verenigt. Speerpunt is om als samenwerkende
diabetesorganisaties een breed
gedragen visie op diabeteszorg
en -preventie te ontwikkelen. Dit
is concreet uitgewerkt in duidelijke kwaliteitscriteria in de NDF
Zorgstandaard. De federatie treedt
namens haar leden en het diabetesveld op als vertegenwoordiger
en woordvoerder naar overheid,
de media en tal van partijen in de
zorgsector en daarbuiten.

www.diabetesfederatie.nl

Stichting Diabetes Onderzoek
Nederland (DON) werd in 2006
opgericht met het doel: genezing
van diabetes. Om diabetesonderzoek structureel te ondersteunen,
houdt de stichting zich onder
andere bezig met de werving van
donateurs. Donaties gaan naar
onderzoeksprojecten in gerenommeerde laboratoria, zoals dat van
prof. dr. Bart Roep. Stichting DON
ondersteunt, samen met het Diabetes Fonds, zijn Expertisecentrum
Bètacel Bescherming. Een andere
onderzoeker die stichting DON
ondersteunt is prof. dr. Yuval Dor,
ook een vooraanstaande diabetes
wetenschapper.
Stichting DON ondersteunt nu
drie onderzoeken die gericht zijn
op genezing van diabetes. Dit jaar
komt daar een vierde bij.

www.stichtingdon.nl
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